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Sammanfattning 
Bakgrund: Tidigare studier har visat att det är viktigt att barn känner sig trygga i sin kontakt 

med sjukvården. Det finns studier som antyder att distraktioner och förberedelser i samband 

med procedurer kan ha en påverkan på barns smärta och oro. Syfte: Studiens syfte var att 

undersöka om barns smärta och oro kan påverkas, enligt vårdnadshavares och sjuksköterskors 

bedömning, genom att förbereda barnen inför inläggning av pvk. Metod: Studien 

genomfördes som en observationsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamlingen skedde 

genom en enkätundersökning som besvarades av sjuksköterskor och vårdnadshavare. Smärta 

skattades med hjälp av FLACC för sjuksköterskor och CAS för vårdnadshavare, oron 

skattades med short-STAI för båda parterna. I studien samlades enkäter in från 17 

genomförda procedurer. Barn mellan 5–10 år observerades, några barn fick flera förberedelser 

kombinerat och några fick endast någon enstaka förberedelse. Förberedelserna som användes 

delades in i standardförberedelse (Lokalbedövning och Muntligt) samt praktiskt förberedelse 

(Bildstöd, Docka/Gosedjur, Visningslåda och Annat). Resultat: Det skattade medelvärdet i 

barnens smärta var högre hos vårdnadshavarna än hos sjuksköterskorna. Det fanns ingen 

signifikant korrelation mellan barnens smärta och de förberedelser de fått. Det skattade 

medelvärdet i barnens oro var högre hos vårdnadshavarna än hos sjuksköterskorna. Det fanns 

ingen signifikant korrelation mellan barnens oro och de förberedelser de fått. I skattningen av 

barnens smärta fanns det ingen signifikant korrelation mellan sjuksköterskornas och 

vårdnadshavarnas skattning. I skattningen av barnens oro fanns det däremot en signifikant 

korrelation. Slutsatser: Studien kunde inte bevisa att barnens smärta och oro påverkades av 

genom förberedelse. Sjuksköterskor och vårdnadshavare bedömde barnens smärta och oro 

olika. Däremot fanns det ett troligt typ II-fel i studien och därmed är studiens resultat inte 

tillförlitligt. Framtida studier skulle troligtvis gynnas av ett större urval och en större tidsram. 
 

Nyckelord: Barn, Förberedelse, Oro, Perifer venkateter, Smärta 

Teoretisk referensram: Barncentrerad vård  



 
 

Abstract 
Background: Earlier studies has shown that it is important for children to feel safe when they 

come in contact with the health care system. Some studies suggest that distractions and 

preparations in connection to procedures can influence children’s pain and anxiety. Aim: Can 

pain and anxiety be influenced, according to caregivers and nurses, through preparing 

children for the insertion of peripheral venous catheters. Methods: The study was conducted 

as an observational study with a quantitative approach. The collection of data was made 

through questionnaires answered by the nurses and caregivers to hospitalized children. The 

pain was measured with FLACC for nurses and CAS for caregivers, anxiety was measured 

with short-STAI for both groups. 17 procedures were observed in the study. The children 

were 5-10 years old. The preparations were split into two categories, standard preparation 

(Local anesthesia and Verbal) and practical preparation (Image support, Doll/Teddy, 

Demonstration box and Other). Results: The children’s pain was estimated higher by the 

caregivers then by the nurses. There was no significant correlation between the children’s 

pain and the preparations they had received. The children’s anxiety was estimated higher by 

the caregivers then by the nurses. There was no significant correlation between the children’s 

anxiety and the preparations they had received. There was no significant correlation between 

how the nurses and the caregivers had estimated the children’s pain. There was a significant 

correlation between how the nurses and the caregivers hade estimated the children’s anxiety. 

Conclusions: This study could not prove that children’s pain and anxiety is influenced 

through preparations. The nurses and the caregivers estimated the children’s pain and anxiety 

different. However, there was a possible type II-error in the study, so the result is not reliable. 

Future studies would probably benefit from having a larger sample size and time frame. 

Keywords: Anxiety, Child, Pain, Peripheral venous catheters, Preparation 

Theoretical framework: Child-centered care  
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Bakgrund 

En av de första erfarenheterna många barn som läggs in på sjukhus kan uppleva, är att erhålla 

en perifer venkateter (pvk). En pvk innebär ett stick i armen eller handen som i sin tur kan 

uppfattas som en smärtsam och stressande procedur för ett barn. Om den första kontakten 

med sjukvården är traumatiserande och stressande för barn, så finns det stor risk att fortsatta 

procedurer och kontakter inom vårdkedjan uppfattas på ett liknande sätt (Finnström, Käck & 

Söderhamn, 2011; Coyne, 2006). 

Barn i sjukvården 

Coyne (2006) gjorde en studie som visade att enbart det faktum att behöva vara inlagd på 

sjukhus kan rubba barns vardag så att de känner rädsla och oro. Vissa faktorer medförde att 

barnen upplevde en förlust av sin autonomi och sina rutiner. Exempel på faktorerna var 

separation från familj, vänner och husdjur, att befinna sig i en ovan miljö samt att bli utsatt för 

undersökningar, provtagningar och smärta. I en annan studie av Brady (2009) fick barnen i 

uppgift att berätta hur sjuksköterskan kan få dem att känna sig bättre eller sämre under deras 

sjukhusvistelse. Det som fick barnen att känna sig trygga var när sjuksköterskan lyssnade och 

kommunicerade med dem på ett vänligt sätt att samtalet skedde i barnens ögonhöjd. Barnen 

kände också ökad trygghet och trovärdighet för sjuksköterskan när de fick veta sanningen om 

en framtida procedur som skulle vara mindre trevlig, samt när de efteråt fick beröm för att de 

klarat av proceduren. Det barnen ansåg att sjuksköterskan gjorde mindre bra var exempelvis 

att ge medicin i en pvk för snabbt, då det gjorde ont. 

  

En studie av Burns-Nader & Hernandez-Reif (2016) visade att lek kan hjälpa barn att både 

hantera och bearbeta stressande situationer, som exempelvis att vara inneliggande på sjukhus. 

Leken ger barnen möjlighet att uttrycka sin rädsla och oro på ett hanterbart sätt. Studien 

skiljer på tre olika sorters lek. Normativ lek är den spontana lek barnen underhåller sig med 

till vardags. Terapeutisk lek användes för att minska barnens oro när de låg på sjukhus. Den 

hade fokus på barnens utveckling, psykosociala välbefinnande och förmåga att hantera 

känslor. Medicinsk lek ger barnen möjlighet att leka med och utforska de medicinska material 

som de kan komma att möta i sjukvården. Barnen fick själva leka sjukvårdspersonal och 

använda material på dockor och gosedjur. Genom leken blev barnen bekanta med materialet 

vilket gjorde dem mindre oroliga när det användes mot dem själva. Den medicinska leken ger 

barnen en möjlighet att hantera och uttrycka känslor från tidigare procedurer som de upplevt 

som otäcka eller smärtsamma. 

Barn och smärta 

En vanlig orsak till stress, oro och rädsla hos barn på sjukhus är att de ska känna smärta under 

medicinska procedurer (Boztepe, Çinar & Ay, 2017). Barn som har negativa erfarenheter i 

samband med smärta kan utveckla en förväntan om mer smärta i framtida procedurer och 

smärtskattar ofta högre över tid, jämfört med de barn som har positiva erfarenheter i samband 

med smärta (Noel, Chambers, McGrath, Klein, & Stewart, 2012). En annan studie visar också 

att barn blir rädda och protesterar inför en procedur eftersom de är oroliga att behöva 

återuppleva något som tidigare inte gått bra (Coyne, 2006). Boztepe et al. (2017) genomförde 

en studie där barnen fick frågan om vad som definierade en bra sjuksköterska och en dålig 

sjuksköterska. De flesta barnen beskrev att en bra sjuksköterska genomförde medicinska 
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procedurer på ett smärtfritt sätt medan en dålig sjuksköterska genomförde procedurerna på ett 

smärtsamt sätt. 

 

I en studie undersöktes hur barns syn och perspektiv på smärta ser ut i olika åldrar. Yngre 

barn upplevde smärta mer fysiskt och fokuserade på den faktiska skadan. Ju äldre barnen blev 

desto mer kunde de beskriva, definiera och hitta kognitiva strategier för att hantera sin 

smärtupplevelse. Smärta upplevdes hos äldre barn som både fysisk och emotionell (Esteve, 

Marquina-Aponte, 2011). Gimbler-Berglund, Ljusegren och Enskär (2008) undersökte 

faktorer som kunde påverka hur barns smärta hanterades. De tog bland annat upp barnens 

ålder och att det var lättare för sjukvårdspersonal att bortse från små barns smärta eftersom de 

var svårare att prata med och att det var lättare att bara hålla barnen i armen och sticka. 

Däremot var smärtan hos större barn svårare att ignorera eftersom de kämpade emot. 

 

Flera studier visar på att distraktion under och i samband med proceduren kan påverka barn 

positivt. Distraktioner vid proceduren i form av böcker och spel på surfplatta har använts för 

att minska barns stress, oro och ångest. Det visade att barnen blev lugnare när de blev 

distraherade än när de enbart fått muntlig information innan (Kuo, Pan, Creedy & Tsao, 

2018). I en annan studie användes VR (Virtual reality) för att distrahera barnen under 

proceduren, de fick då spela ett spel där både färger och ljud var designat för att skapa lugn 

hos barnen. Barnen fick börja spela ca 3–5 minuter innan proceduren skulle börja fram tills att 

den var klar. Resultatet blev att smärtan inte påverkades, men barnen blev distraherade och 

mindre oroliga under proceduren (Nilsson, Finnström, Kokinsky & Enskär, 2009). I en studie 

undersöktes det om såpbubblor kan inverka på barns smärta och rädsla inför samt efter en 

medicinsk undersökning på en akutmottagning. Resultatet visade på att såpbubblorna hade en 

positiv effekt på barnens rädsla och även lite på smärtan (Longobardi, Prino, Fabris & 

Settanni, 2018). I en annan studie undersöktes om barns rädsla, ångest och smärta kunde 

reduceras med hjälp av såpbubblor och värmekuddar i samband med pvk-sättning. Resultatet 

visade att barnens rädsla och ångest minskade när de blev distraherade av såpbubblor under 

proceduren (Hedén, von Essen & Ljungman, 2009). 

Förberedelse inför procedur 

Det finns flera studier där olika metoder använts för att förbereda barn inför procedurer. 

Exempelvis i en studie fick barnen läsa en bok som beskrev vad som skulle hända och sedan 

fick barnen själva utföra proceduren på en docka för att visa att de förstått (Tunc-Tuna & 

Acikgoz, 2015). I en annan studie användes dockan av sjukvårdspersonalen för att berätta och 

visa vad som skulle hända (Soares da Silva et al., 2016). Något som också har visat sig vara 

viktigt var att ge barn en chans att träffa sjuksköterskan en stund innan, se omgivningen där 

proceduren skulle inträffa och bli visad materialet som skulle användas (Finnström et al., 

2011). I en studie av Bray, Carter & Snodin (2015) ansågs procedurerna ha utförts på ett 

lugnare sätt då barnen blivit förberedda och bemötta med ett barncentrerat perspektiv. 

 

Hur informationen och förberedelserna såg ut och anpassades har flera studier beskrivit. Till 

exempel att hänsyn ska tas till barnens ålder, behov och önskningar för att barnen ska få 

möjlighet att påverka utefter mognadsnivå (Coyne, 2006; Karlsson, Rydström, Nyström, 

Enskär & Dalheim Englund, 2015). Information som ges ska vara ärlig, utan att bli för 

omfattande eller dramatisk och det ska finnas tid för frågor och funderingar (Finnström et al., 

2011). I de situationer och procedurer där barnen kände rädsla och oro användes lekar för att 

de skulle bli förberedda samt återfå kontroll (Karlsson et al., 2015). Det har också 

framkommit att barns oro kan minskas genom förberedelse inför ett venöst stick, därmed har 
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också den ångest en del barn känner under det venösa sticket minskats (Thompson, Ayers, 

Pervilhac, Mahoney & Seddon, 2015). I studien av Bray et al. (2015) framkom att vid de 

procedurer då barnen var stressade och oroliga redan i början så valde föräldrarna och 

sjukvårdspersonalen att få proceduren genomförd så snabbt som möjligt. Det slutade ofta med 

att barnen behövde hållas fast. För de barn som hade tidigare negativa erfarenheter av 

liknande procedurer och som enligt föräldrarna brukade bli upprörda ansågs det som 

acceptabelt att så blev fallet även denna gång. 

Problemformulering 

Forskning visar att det är viktigt med trygga barn i vården. Att förbereda barnen kan hjälpa till 

att skapa trygghet och ger en mer barncentrerad vård, ibland prioriteras det bort när det är ont 

om tid eller annat som tar fokus. Detta tycks tyda på en kunskapsbrist om anpassade och 

förebyggande metoder vid procedurer, som till exempel stick för pvk. Genom att införskaffa 

mer kunskap inom det här ämnet så kan det förhoppningsvis underlätta för både barnen och 

andra involverade i vårdkedjan. 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka om barns smärta och oro kan påverkas, enligt 

vårdnadshavares och sjuksköterskors bedömning, genom att förbereda barnen inför 

inläggning av pvk. 

Frågeställningar 

-Har barnen förberetts inför inläggning av pvk? 

-Vilka förberedelser har gjorts? 

-Hur uppfattade sjuksköterskan och vårdnadshavaren barnens smärta och oro under 

proceduren? 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en kvantitativ observationsstudie med enkäter till grund. 

Urval  

Inklusionskriterier för sjuksköterskorna var att de skulle arbeta på de aktuella avdelningarna 

samt ha tidigare erfarenhet av att sätta pvk på barn. Inklusionskriterier för vårdnadshavarna 

var att de skulle ha ett inskrivet barn i åldern 5–10 år på de aktuella avdelningarna. 

Vårdnadshavarna skulle förstå och tala svenska. Barnet till vårdnadshavarna skulle vara 

kommunicerbart i samband med pvk-inläggning. Exklusionskriterier för vårdnadshavarna var 

att barnet ej skulle ha en neuropsykiatrisk funktionsvariant. Barnet skulle inte befinna sig i en 

akut situation som omöjliggjort förberedelse. Barnet skulle under pvk-inläggningen inte vara 

medicinerad med sederande läkemedel. 

 

Deltagare valdes ut genom ett konsekutivt urval och bestod av vårdnadshavare till 

inneliggande barn på Universitetssjukhuset i Örebros barnavdelning samt barnklinikens 
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dagavdelning, samt de sjuksköterskor som genomförde procedurerna. Sjuksköterskorna 

tillfrågades om deltagande både via mail samt vid informationsmöten på avdelningarna. Om 

sjuksköterskorna valde att delta i studien ombads de att tillfråga vårdnadshavarna till de 

patienter som föll inom ramen för inklusionskriterierna. Sjuksköterskorna fick muntlig samt 

skriftlig information om hur de skulle gå till väga för att tillfråga vårdnadshavarna om 

deltagande. 

  

För att säkerhetsställa power i urvalet utfördes en poweranalys via ClinCalc LLC (2019).  

Datan som användes i sample size kalkylatorn grundade sig på en studie av Auerbach, Tunik 

& Mojica (2009) där liknande skattning av smärta med CAS (Coloured Analogue Scale) 

genomfördes. Enligt analysen krävdes ett sample size på 32st för att kunna hitta eventuella 

skillnader och samband. Beslutet togs att följa upp 40 inläggningar av pvk med enkäter, vilket 

gav marginal för eventuellt bortfall. Antalet enkäter som samlades in var från 17 genomförda 

procedurer (34 enkäter). 4 av enkäterna från vårdnadshavarna och 1 av sjuksköterskornas var 

ofullständiga, samtliga på frågan om barnets upplevda oro. Enkäterna kunde dock användas 

för att undersöka förberedelse samt barnets upplevda smärta. Studien har genomförts under en 

högskoleutbildning och med tanke på tidsramen så genomfördes den som en pilotstudie.  

Datainsamling 

Enkäterna bestod av tre frågor vardera och var en sida långa, enkäterna var olika utformade 

för sjuksköterskorna (bilaga 1) och vårdnadshavarna (bilaga 2). För sjuksköterskorna var 

första frågan utformad med svarsalternativ för olika förberedelser. Förberedelserna delades 

sedan in i standardförberedelse (Lokalbedövning och Muntligt) och praktisk förberedelse 

(Bildstöd, Docka/Gosedjur, Instruktionsfilm, Lekterapins stickskola, Visningslåda, Inte alls 

samt Annat). Vårdnadshavarna fick en öppen fråga om och hur barnet blivit förberett. På 

fråga två och tre skattades barnets smärta respektive oro under proceduren med hjälp av 

validerade mätinstrument. I sjuksköterskornas enkäter användes mätinstrumenten FLACC 

(Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) för att utvärdera barnets smärta under proceduren 

och short-STAI (short-State-Trait Anxiety Inventory) för barnets oro. I vårdnadshavarnas 

enkäter användes CAS för smärta och short-STAI för oro. 

 

FLACC är en skala där barnets ansikte, ben, aktivitet, gråt och tröstbarhet observeras, barnets 

beteende i varje kategori poängsätts 0–2, där 10 poäng är max. CAS är en skala med en färgad 

linje som graderas 0–10 poäng. På båda skalorna bedöms barnet inte ha någon smärta vid 0 

poäng och vid 10 poäng bedöms smärtan vara den värsta tänkbara (Svensk 

Barnsmärtförening, 2018). I Short-STAI skattas barnets oro 1–4 enligt 6 påståenden om hur 

barnet upplevdes under proceduren. Minsta poäng är 6 poäng och högsta är 24 poäng, vid 

högre poäng skattas barnet vara mer oroligt (Marteau & Bekker, 1992). 

 

Vårdnadshavarna tillfrågades om deltagande efter genomförd procedur av ansvarig 

sjuksköterska. I så snar anslutning som möjligt till proceduren så fylldes enkäterna i. 

Flödesschema iordningställdes till sjuksköterskorna för att de skulle veta hur de skulle gå 

tillväga för att tillfråga vårdnadshavare om deltagande. Inklusions- och exklusionskriterier 

fanns specificerat tillsammans med tillvägagångssätt (bilaga 3). 

Dataanalys 

Analysen genomfördes i statistikprogrammet SPSS 25.0 (Armonk, NY: IBM Corp). 
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I analysen gjordes en hypotesprövning där nollhypotesen var att förberedelse av barnet inför 

proceduren inte hade någon effekt medan mothypotesen var att förberedelse gjorde skillnad. 

Den komparativa statistiken redovisas med Students t-test. Utöver hypotesprövning 

genomfördes också en sambandsanalys där den deskriptiva statistiken redovisas med 

Pearson´s korrelationsanalys (Polit & Beck, 2016). 

Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetschef samt avdelningschefer har informerats, tillfrågats och godkänt 

genomförandet av studien. En etisk prövning har inte varit aktuell då studien genomfördes 

inom ramen för högskoleutbildning (SFS 2003:460). Vårdnadshavarna och sjuksköterskorna 

tillfrågades om att delta först efter en genomförd procedur då barnens vård endast skulle 

observeras och inte påverkas av studien. Studiedeltagarna har tillfrågats via ett 

informationsbrev och fick därefter fatta beslut om deltagande. De informerades om att deras 

deltagande kunde dras tillbaka när som helst utan att uppge orsak samt att deras uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt. All insamlad data har kodats och avidentifierats för att uppnå 

absolut sekretess. Enkäter lämnades in i numrerade kuvert i en låst låda på avdelningarna. 

Efter avslutad och godkänd studie kommer de inlämnade enkäterna makuleras. 

Resultat 

Resultatet grundar sig på data från 17 procedurer (34 enkäter) som samlades in i studien. 

Barnen som observerades var mellan 5 och 10 år gamla, 10 av barnen var pojkar (58,8%) och 

7 var flickor (41,2%). Sjuksköterskorna upplevde att flickorna hade mer smärta (pojkar 

M=1,60, flickor M=2,43), medan vårdnadshavarna upplevde att pojkarna hade mer smärta 

(pojkar M=2,70, flickor M=2,50). Flickor upplevdes mer oroliga än pojkar i genomsnitt av 

både sjuksköterskor (pojkar M=10,80, flickor M=12,33) och vårdnadshavare (pojkar 

M=11,75, flickor M=13,40) (tabell 1). 

En del av barnen fick flera olika förberedelser kombinerat, medan några fick enstaka 

förberedelser. De förberedelser som användes var Lokalbedövning (88%), Muntligt (100%), 

Bildstöd (5,9%), Docka/Gosedjur (5,9%), Visningslåda (52,9%) och Annat (5,9%) (figur 1). I 

det fallet kategorin Annat hade blivit vald hade barnet blivit visad en venscanner.  

 

 

 
Tabell 1. Skattning av smärta och oro för pojkar 

respektive flickor. 

 

 Pojkar Flickor Signifikans 

Smärtskattning 

av sjuksköterskor 

1,60 

(SD 2,22) 

n = 10 

2,43 

(SD 3,78) 

n = 7 

p = 0,62 

 

Smärtskattning 

av 

vårdnadshavare 

2,70 

(SD 3,16) 

n = 10 

2,50 

(SD 2,55) 

n = 7 

p = 0,89 

 

Orosskattning av 

sjuksköterskor 

10,80 

(SD 4,44) 

n = 10 

12,33 

(SD 7,15) 

n = 6 

p = 0,65 

 

Orosskattning av 

vårdnadshavare 

11,75 

(SD 3,20) 

n = 8 

13,40 

(SD 6,31) 

n = 5 

p = 0,61 
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Smärtan hos barnen i studien skattades mellan 0 och 10 under procedurerna (figur 2). I 

sjuksköterskornas enkäter var medelvärdet för barnens smärta 1,94 (SD 2,88) och i 

vårdnadshavarnas enkäter var medelvärdet 2,62 (SD 2,84). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan sjuksköterskornas och vårdnadshavarnas skattning (p = 0,49). 

Det var 10 (58,8%) barn som fick praktisk förberedelse, i sjuksköterskornas enkäter skattades 

smärtan till ett medelvärde på 2,00 (SD 3,27) och i vårdnadshavarnas enkäter hade smärtan ett 

medelvärde på 1,95 (SD 2,40). Hos de barn som fick standardförberedelse skattades smärtan 

till medelvärde på 1,86 (SD 2,48) i sjuksköterskornas enkäter och 3,57 (SD 3,32) i 

vårdnadshavarnas. Det fanns inte någon signifikant korrelation mellan barnens skattade 

smärta och de förberedelser de fått i varken sjuksköterskornas (p = 0,92) eller 

vårdnadshavarnas (p = 0,26) enkäter (tabell 2). Det fanns ingen signifikant korrelation mellan 

sjuksköterskornas och vårdnadshavarnas skattning av barnens smärta (p = 0,79). Det innebar 

att sjuksköterskorna och vårdnadshavarna uppfattade barnens smärta olika.  

 

Oron hos barnen skattades mellan 7 och 24 (figur 3). I sjuksköterskornas enkäter blev 

medelvärdet för barnens oro 11,38 (SD 5,43) och i vårdnadshavarnas enkäter blev 

medelvärdet 12,38 (SD 4,46). Det fanns en signifikant skillnad mellan sjuksköterskornas och 

vårdnadshavarnas skattning (p = 0,001). 

De barn som fick praktisk förberedelse hade i sjuksköterskornas enkäter ett medelvärde av 

oro på 11,20 (SD 5,79) och i vårdnadshavarnas 12,78 (SD 5,02). Barnen som fick 

standardförberedelse hade ett medelvärde på 11,67 (SD 5,28) i sjuksköterskornas enkäter och 
 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse i sjuksköterskornas och vårdnadshavarnas skattning av barnens oro 

  Standardförberedelse  Praktisk 

förberedelse 

 Total Signifikans 

Orosskattning av 

sjuksköterskor 

11,67 

(SD 5,28) 

n = 6 

11,20  

(SD 5,79) 

n = 10 

11,38 

(SD 5,43) 

n = 16 

p = 0,87 

Orosskattning av 

vårdnadshavare 

11,50 

(SD 3,32) 

n = 4 

 12,78 

(SD 5,02) 

n = 9 

12,38 

(SD 4,46) 

n = 13 

p = 0,65 

 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse i sjuksköterskornas och vårdnadshavarnas skattning av barnens smärta 

  Standardförberedelse  Praktisk 

förberedelse 

 Total Signifikans 

Smärtskattning av 

sjuksköterskor 

1,86 

(SD 2,48) 

n = 7 

2,00  

(SD 3,27) 

n = 10 

1,94 

(SD 2,88) 

n = 17 

p = 0,92 

Smärtskattning av 

vårdnadshavare 

3,57 

(SD 3,32) 

n = 7 

1,95  

(SD 2,40) 

n = 10 

2,62 

(SD 2,84) 

n = 17 

p = 0,26 
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11,50 (SD 3,32) i vårdnadshavarnas. Det fanns inte någon signifikant korrelation mellan 

barnens skattade oro och de förberedelser de fått i sjuksköterskornas (p = 0,87) eller 

vårdnadshavarnas (p = 0,65) enkäter (tabell 3). 

Det fanns en signifikant korrelation mellan sjuksköterskornas och vårdnadshavarnas skattning 

av barnens oro (p = 0,00). Det innebar att sjuksköterskorna och vårdnadshavarna var överens i 

sin skattning av barnens oro.  
 

Det fanns en signifikant korrelation mellan sjuksköterskornas skattade smärta och oro (p = 

0,00). I vårdnadshavarnas enkäter fanns det däremot ingen signifikant korrelation (p = 0,14). 

Det innebär att sjuksköterskorna skattade barnen högre i oro om barnen hade högre smärta, 

medan föräldrarna gjorde skillnad på barnens smärta och oro.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte är att undersöka om barns smärta och oro kan påverkas, enligt vårdnadshavares 

och sjuksköterskors bedömning, genom att förbereda barnen inför inläggning av pvk. 

Eftersom författarna ville undersöka skillnader och samband av variablerna smärta och oro så 

var kvantitativ metod rätt val för denna studien (Polit & Beck, 2016). Valet att göra en 

observationsstudie var adekvat för studiens design eftersom författarna inte hade för avsikt att 

påverka utfallet av det som avsågs att mätas (Altman, 1991). En RCT-studie (Randomiserad 

kontrollerad studie) hade eventuellt visat på ett tydligare resultat med data från en 

interventionsgrupp. Detta kan tänkas vara oetiskt att utföra på barn då det skulle innebära att 

en del barn medvetet inte får någon förberedelse inför inläggning av pvk vilket skulle kunna 

leda till onödigt lidande.  

 

Enkäterna utformades för att främja deltagande genom få och korta frågor. Skattning av oro 

med short-STAI var nytt för sjuksköterskorna på de aktuella avdelningarna till skillnad mot 

FLACC och CAS som var bekanta smärtskattningsverktyg. Eftersom skattningsverktyget 

short-STAI är nytt kan det tänkas vara ovant att använda för sjuksköterskorna. Det som skilde 

enkäterna åt var att vårdnadshavarna fick en öppen fråga om hur barnen hade förberetts till 

skillnad från sjuksköterskorna som fick kryssalternativ på hur barnen förberetts. Detta var för 

att undvika ett ifrågasättande av vårdnadshavarna om varför deras barn inte hade blivit 

förberedda med samtliga alternativ om nu möjligheten fanns. Eftersom verkligheten inte ser 

ut på det viset så var detta inte heller ett alternativ att genomföra. Författarna ansåg att 

förtroendet för sjuksköterskan hade kunnat påverkats på ett negativt sätt om denne inte 

förberett barnet till exempel på grund av tidsbrist. När enkäterna samlades in löpande visade 

det sig att 4 från vårdnadshavarna och 1 från sjuksköterskorna var ofullständigt ifyllda på 

short-STAI. Med anledning av detta så formulerades enkäterna om genom att förenkla 

utseendet och förtydliga frågorna, vilket resulterade i fler fullständigt ifyllda enkäter. 

Vårdnadshavarna tillfrågades efter genomförd procedur för att inte sjuksköterskans arbete 

skulle ifrågasättas och påverkas under proceduren. Enkäterna skilde sig i 

smärtskattningsverktygen då CAS bedömdes vara enklare för vårdnadshavarna att använda 

istället för FLACC som kan kräva mer vana att använda. Det kan vara möjligt att 

smärtskattningen sett annorlunda ut hos sjuksköterskorna om de också fått skatta via CAS 

eftersom den skattningen inte analyserar barnet på ett lika detaljerat sätt som FLACC.  

 

Både sjuksköterskorna och vårdnadshavarna fick skatta barnens oro med hjälp av short-STAI. 

Short-STAI är kortare än sin ursprungsform STAIC (State-Trait Anxiety Inventory for 
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Children) som omfattade 40 punkter och är därmed mer inbjudande att svara på. Short-STAI 

ger en likvärdig bedömning av orosskattning som STAIC och bedömdes vara adekvat för 

denna studie (Marteu & Bekker, 1992). På några enkäter som inkom hade vårdnadshavarna 

och sjuksköterskorna svarat att barnen varit med om att få en pvk tidigare. Oavsett om 

tidigare erfarenheter hade kunnat påverka barnens smärta och oro så togs de svaren inte med i 

studien. Detta eftersom det inte var en egen fråga och fler barn som varit med om det tidigare 

kan därmed ha missats. 

 

Under studien har tidigare använda och tillförlitliga mätverktyg använts för att skatta barnens 

smärta och oro. FLACC (Nilsson, Finnström & Kokinsky, 2008) och CAS (Auerbach et al. 

2009) är utformade för att mäta smärta och short-STAI (Marteau & Bekker, 1992) för att mäta 

oro, vilket styrker studiens validitet. Frågan om vilka förberedelser som använts var mer 

tillförlitlig i sjuksköterskornas enkäter då de hade svaren klara med kryssrutor att fylla i. I 

vårdnadshavarnas enkäter var det en öppen fråga vilket riskerade att frågan om förberedelse 

kunde misstolkas och uppfattas på olika sätt. Studiens tillvägagångssätt och metod har 

beskrivits utförligt och under datainsamlingen användes ett flödesschema. Schemat kunde 

följas av sjuksköterskorna vilket ökar möjligheten att kunna genomföra studien igen. 

Resultatet i denna studie kan inte generaliseras och appliceras på andra liknande grupper 

vilket är ett viktig kriterium enligt Polit & Beck (2016). Detta på grund av att det finns en risk 

för typ-II fel vilket kan tolkas som ett falskt negativt resultat (Altman, 1991). 

 

Enligt Polit & Beck (2016) så minskas risken för bias betydande genom att bjuda in alla 

medlemmar som är tillgängliga från populationen att delta i studien. Detta innebär ett 

konsekutivt urval och upplevdes av författarna mest lämpligt för studien då barnen till 

vårdnadshavarna skrevs in löpande under en bestämd tidsperiod. Enligt Altman (1991) finns 

det risk i denna studie för ett typ-II fel eftersom den grundar sig på ett litet urval. Detta 

eftersom nollhypotesen bekräftas som sann fast tidigare studier inom ämnet säger något annat 

(Finnström et al., 2011; Bray et al., 2015; Thompson et al., 2015). Ett mindre urval hade 

möjligtvis fungerat bra för studien om populationen det vill säga vårdnadshavare och 

sjuksköterskor hade varit en homogen grupp. För att få ett bättre urval från en homogen 

population så hade det enligt författarna krävts stramare inklusionskriterier för 

vårdnadshavare och sjuksköterskor (Polit & Beck, 2016). Detta har ej varit möjligt på grund 

av studiens tidsbegränsning.  

 

Genom att göra en pilotstudie har metoden och mätverktygen testats mot syftet och kan 

därmed ligga till grund för en framtida större studie (Polit & Beck, 2016). En kombinerad 

kvantitativ och kvalitativ studie hade kunnat ge en fördjupad förståelse, genom att undersöka 

vårdnadshavarnas upplevelser och erfarenheter samt om dessa i sin tur påverkar barnen. Detta 

styrks av Finnström et al. (2011) som menar på att föräldrar själva ansåg att deras egen 

stickrädsla och oro kunde överföras på barnen. Det var alltså viktigt att ingjuta lugn i barnen 

och visa att det inte var farligt.  

 

Både urvalskriterier, skattningsverktyg samt utformning av enkäterna behöver ses över inför 

en eventuellt fortsatt studie med större omfattning. Där skulle det vara intressant att till 

exempel veta om barnen varit med om proceduren tidigare och hur det i sin tur kunnat ha en 

påverkan på smärta och oro. Alternativt att de barnen skulle exkluderas från urvalet eftersom 

de har en annan förförståelse inför proceduren.  

 

Författarna till denna studie arbetar som sjuksköterskor inom barnsjukvård vilket innebär att 

det finns en klinisk förförståelse inom studiens område. Författarna har strävat efter att vara 
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objektiva genom arbetet med studien och därmed försökt undvika eventuell påverkan av sin 

förförståelse. Författarna har utgått från den tidigare forskningen, däremot så har funderingar 

och frågor som dykt upp under arbetet diskuterats med de egna erfarenheter som finns inom 

området. 

Resultatdiskussion 

I studien fick några barn förberedelse i form av Lokalbedövning och Muntligt, vilket i studien 

benämns som standardförberedelse. Bildstöd, Docka/Gosedjur, Visningslåda och Annat 

benämns i studien som praktisk förberedelse. Det skattade medelvärdet i barnens smärta var 

högre hos vårdnadshavarna än hos sjuksköterskorna. Det fanns ingen signifikant korrelation 

mellan barnens smärta och de förberedelser de fått. Det skattade medelvärdet i barnens oro 

var högre hos vårdnadshavarna än hos sjuksköterskorna. Det fanns ingen signifikant 

korrelation mellan barnens oro och de förberedelser de fått. I skattningen av barnens smärta 

fanns det ingen signifikant korrelation mellan sjuksköterskornas och vårdnadshavarnas 

skattning, vilket betyder att de upplevde barnens smärta olika. I skattningen av barnens oro 

fanns det däremot en signifikant korrelation vilket innebar att de var överens gällande 

skattning av barnens oro.  

 

I studien upptäcktes inget signifikant samband mellan de förberedelser som barnen fått och 

skattningen av deras smärta och oro, studien gick ut på att undersöka om det gick att påverka 

smärtan och oron genom förberedelse. Vilket det enligt den här pilotstudien inte gör. Därmed 

bekräftas nollhypotesen om att det inte har någon effekt att förbereda barnen inför inläggning 

av en pvk. Däremot finns det flera tidigare studier som visar på att förberedelse inför 

procedurer som till exempel insättning av pvk kan minska både barns smärta och oro (Bray et 

al., 2015; Thompson et al., 2015; Finnström et al., 2011). Resultatet i den här studien i 

jämförelse med andra studier tyder på att den här studien inte ger ett sant resultat, så kallat typ 

II-fel (Altman, 1991). Orsaken till felet beror troligtvis på ett för litet urval, till följd av den 

korta tidsram som studien genomfördes inom.  

 

Studiens resultat kan ha påverkats av olika faktorer. Till exempel om ett barn genomgått flera 

stickförsök kan det antas orsaka mer smärta och oro hos barnet eftersom situationen kan bli 

besvärlig och utdragen. I studien frågades det inte om hur många försök som behövdes för att 

sätta barnens pvk:er eller under vilket försök bedömningen i så fall gjordes. Oavsett 

förberedelse kan det tänkas att flera stick efter varandra på barnet, kunnat påverka 

vårdnadshavarnas och sjuksköterskornas skattning av barnet. Studien undersökte inte varför 

barnen var inneliggande och behövde pvk, därmed framgår det inte om barnen hade en högre 

grundsmärta och om det kunnat påverkat resultatet. Ett inneliggande barn som är nyopererat 

kan tänkas uppleva smärta och oro annorlunda än ett friskt barn som kommer till sjukhuset 

och får en pvk inför en planerad operation.  

 

Resultatet av enkäterna visar bland annat på att sjuksköterskor behöver en ökad kunskap av 

att bedöma barns smärta och oro. Det är sjuksköterskan som anses sitta på kunskapen och 

vårdnadshavarna lägger sina barns trygghet i sjukvårdspersonalens händer, sjuksköterskan får 

därmed ett förtroende som en vårdnadshavare sällan skulle ge någon annan. Etiska aspekter 

som sjuksköterskan måste beakta är att skydda barnens rättigheter och barnens bästa ska 

beaktas i första hand vid alla åtgärder inom sociala välfärdsinstitutioner (Polit & Beck, 2016; 

Förenta Nationerna [FN], 1989). Barnen i studien har haft behov av en pvk. I samband med 

pvk-inläggning har då barnens smärta och oro observerats. Författarna har därmed tagit 

hänsyn till att barn är en sårbar grupp. Inga onödiga risker har tagits med hänsyn till de etiska 
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principerna att respektera deras person samt värdighet och vara rättvisa genom att barnen 

själva inte aktivt deltar i studien (Ethical Research Involving Children [ERIC], u.å.). 

 

Något som kunnat påverka studiens resultat var att sjuksköterskorna visste om att studien 

skulle genomföras till skillnad från vårdnadshavarna som tillfrågades först efteråt. Detta har 

kunnat ge en så kallad Hawthorne effekt eftersom sjuksköterskorna haft möjlighet att påverka 

sitt agerande eller kanske till och med ansträngt sig ännu mer med förberedelse än vanligt 

(Polit & Beck, 2016). I studien fick alla sjuksköterskor på avdelningen delta om de satt pvk på 

ett barn, det fanns ingen begränsning om att endast delta vid en enda procedur per 

sjuksköterska. Därför kan en och samma sjuksköterska ha svarat på flera enkäter och de 

sjuksköterskor som deltog i studien har troligtvis olika erfarenhet av att arbeta med och skatta 

barns smärta och oro. Sjuksköterskors erfarenhet, vana och arbetsbelastning kan tänkas 

påverka hur barnen blir bemötta och förberedda. Hur sjuksköterskorna har tolkat svaret 

Muntligt kan också ha en betydelse, eftersom det inte förtydligas i enkäten eller studien hur 

barnen blivit förberedda muntligen. Hur ingående eller barncentrerad sjuksköterskan varit i 

sin muntliga förberedelse kan då ha betydelse (Finnström et al., 2011). En annan aspekt är att 

sjuksköterskorna är mer vana än vad vårdnadshavarna är vid att delta i och genomföra 

procedurer som barn ofta upplever som besvärliga och otäcka. Barnens smärta och oro kan då 

till viss del förbises av sjuksköterskorna eftersom proceduren genomförs för barnets bästa 

(Bray et al., 2015), vilket kan tänkas göra att de skattar annorlunda än vårdnadshavarna. 

 

Under ett fall i denna studien har sjuksköterskan skattat 10 på smärta respektive 10 på oro och 

vårdnadshavaren har skattat 2 på smärta respektive 10 på oro. Vårdnadshavaren har sedan 

noterat en egen kommentar på sin enkät om att barnet var nöjt efteråt för att det inte hade gjort 

så ont. Berde & Wolfe (2003) talar om att det ibland kan vara svårt att se skillnad på smärta 

och oro. Det finns då en risk att sjuksköterskan i just det fallet tolkat oron som smärta. 

Sjuksköterskorna i denna studie har skattat barnen högre på oro när de haft högre smärta, och 

lägre på oro när det haft lägre smärta, medan vårdnadshavarna såg skillnad på smärtan och 

oron hos barnen. Det visar på att smärta och oro kan misstolkas och blandas ihop, samt att om 

barnen inte uttrycker sin smärta eller oro på ett sätt som sjuksköterskorna lätt kan läsa av så 

finns en risk att den missas. 

 

Vårdnadshavarna är de som förutsätts känna barnen bäst och anses kunna tyda de signaler 

som barnen ger ifrån sig, därmed kan de ha lättare att tolka barnens kroppsspråk och signaler 

än vad sjuksköterskorna har (Hedén et al., 2008). Skattning av barnen som vårdnadshavarna 

gör, kan tänkas påverkas av om de till exempel själva tycker att proceduren är obehaglig, om 

de själva är stickrädda eller tycker synd om sitt barn (Finnström et al., 2011). 

 

Barnen själva hade kanske skattat sin egen smärta och oro annorlunda än vårdnadshavarna 

och sjuksköterskorna. Att låta barnen själva skatta sin smärta och oro ansågs inte 

genomförbart enligt författarna till denna studie då studien genomfördes inom ramen för 

högskoleutbildning. Patienterna är de som bäst själva kan skatta sina egna upplevelser, men 

när möjligheten inte finns kan en proxy, ett ombud, användas (von Essen, 2004). Barn som är 

6 år och yngre kan även ha svårt att skilja på olika känslor och att ge en riktig bedömning av 

sin smärta. Det beror på att barnen i den åldern har svårare att skilja på smärta och andra 

obehagliga känslor som rädsla, oro och ilska (Blount, Piira, Cohen & Cheng, 2006). Det är 

viktigt att som både sjuksköterska och vårdnadshavare hjälpa barnen att vara involverade, 

uttrycka sig samt förstå genom att vara lyhörda för barnens behov (Coyne, Hallström & 

Söderbäck, 2016).  
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Enligt Barnkonventionen (Förenta Nationerna, 1989) så ska barn ha rätt att uttrycka sina egna 

åsikter. Enligt Coyne et al. (2016) så är detta en viktig framtid inom barnsjukvården och vi 

bör flytta fokus från familjecentrerad vård till barncentrerad vård. Barnet ska vara i fokus, 

föräldrar samt sjukvårdspersonal ska guida barnet i dess deltagande och beslutsfattande. Detta 

med hänsyn till barnets ålder och mognad. För att kunna arbeta mer barncentrerat krävs 

fortsatta diskussioner, engagemang och utbildning. Resurser inom ekonomi, personal och 

kunskap är viktiga samhälleliga aspekter för att kunna skapa en barncentrerad vård. För att det 

inte ska riskeras att glömmas eller prioriteras bort krävs då att det finns tillräckligt med 

sjukvårdspersonal och resurser på avdelningen för att vården ska bli mer barncentrerad. 

Därför är det viktigt att kunna tolka och förstå barns smärta samt oro. Om smärta och oro 

skattas fel eller misstolkas riskerar omvårdnaden att bli avsevärt mindre barncentrerad 

(Finnström et al., 2011). 

Slutsats 

Studien har inte visat om smärta och oro kunnat påverkas genom att förbereda barn inför 

inläggning av pvk. Däremot visar resultatet att sjuksköterskor och vårdnadshavare skattar 

barnens smärta och oro olika. Detta skulle kunna tänkas bero på sjuksköterskornas erfarenhet, 

vana och arbetsbelastning. Det kan leda till att barn blir olika bemötta och förberedda inför 

procedurer, vilket kan skapa otrygghet och en mindre barncentrerad vård. 

Fortsatt forskning och klinisk nytta 

För att skapa trygghet och en mer barncentrerad vård krävs ytterligare forskning vilket den 

här studien visar på. Barnsjukvården kan bli bättre på att bedöma och utvärdera det arbete 

som utförs varje dag med barn som upplever smärta och oro. I den här studien skilde sig 

sjuksköterskornas och vårdnadshavarnas skattning av barnen åt. Vad det kan bero på har 

diskuterats och det vore intressant samt lärorikt att se mer i framtida forskning. Eftersom 

studien genomfördes som en pilotstudie inom ramen för högskoleutbildning finns möjligheter 

att utveckla studien och genomföra den med större urval, mer resurser och inom en större 

tidsram.  
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